Curso de
Especialização
em Educação na Saúde
Início em Agosto • 2019
O propósito deste curso é ajudar você a encontrar maior satisfação na sua
prática docente, tornando-a mais efetiva e inspiradora, a partir da aplicação
de evidências científicas, novas tecnologias e os princípios de educação de
adultos.
Você participará de uma comunidade de prática com educadores de todas as
regiões do Brasil e de outros países e, em colaboração com eles, construirá
projetos educacionais inovadores, aplicáveis ao ensino para grandes e
pequenos grupos, em salas de aula, ambientes de cuidado à saúde e na
comunidade.
O curso desenvolverá as competências necessárias para que você consiga
sistematizar e produzir conhecimentos, além de desenvolver liderança para
uma prática transformadora no campo da educação e da saúde.

Participantes: Profissionais que atuam como professores ou
gestores em cursos de graduação e pós-graduação na área da
saúde
Centro de Desenvolvimento de Educação Médica FMUSP
Local: Prédio da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455 • Cerqueira César • São Paulo • SP
Contato: cedem@fm.usp.br • Telefone: 11 3061 7317
www.fm.usp.br/cedem

Programa do Curso de
Especialização em Educação
na Saúde
14 Módulos com encontros
mensais e atividades à distância
Sexta-feira e sábado,
das 8h às 17h30
2019
9 e 10 de Agosto
13 e 14 de Setembro
4 e 5 de Outubro
8 e 9 de Novembro
13 e 14 de Dezembro

2020
14 e 15 de Fevereiro
13 e 14 de Março
17 e 18 de Abril
8 e 9 de Maio
5 e 6 de Junho
10 e 11 de Julho
14 e 15 de Agosto
18 e 19 de Setembro
4 e 5 de Dezembro

Como as diferentes gerações se relacionam com o conhecimento
Avaliação para o aprendizado e do aprendizado
Planejamento educacional para diferentes propostas de ensino
Educação permanente e desenvolvimento profissional
Gestão e liderança na educação
Pesquisa e evidências em educação
Formação no e para o Sistema de saúde
Segurança do paciente
Como ensinar e avaliar o Profissionalismo
Qualidade de vida e suporte ao estudante
Como desenvolver um ambiente educacional acolhedor e seguro
Prática reflexiva para estudantes e professores
Profissionalização da docência
Uso de novas tecnologias na educação
Coordenação: Milton de Arruda Martins
Patricia Tempski

Inscreva-se: uspdigital.usp.br/apolo/
Período de inscrição: de 6 de maio a 22 de junho
Investimento: R$ 300,00 (matrícula)
e R$ 1.100,00 (mensalidade)

